
 
 

 
 

 

                  ปลาดุกยงัคงเปนปลาที่เกษตรกรสนใจเลี้ยง  ซึง่มีผลกาํไรตอหนวยสูง สามารถเลีย้งไดหนาแนนประกอบ

กับปริมาณความตองการของตลาดคอนขางสงูจัดเปนปลาน้าํจืดที่สําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งดวยผลดังกลาวจงึ

มักมีผูสนใจเลีย้งรายใหมเกดิขึ้นอยูเสมอ   ทาํใหมีความตองการเอกสารเพื่อเปนแนวทางในการเลีย้งปลาดกุ 

                  หลักสูตรเลมนี้ " เปนหลักสูตรทองถิ่น  ชดุองคความรูชุมชนแกปญหาความยากจน เรือง ปลาดุก

เงินลาน จัดพมิพเปนครั้งแรก   โดยไดเพิม่เติมขอมูลจากปราชญชาวบานที่สามารถเลี้ยงสําเร็จ กระผมหวังวาคงจะ

เปนประโยชนแกผูไฝรูโดยเฉพราะอยางยิ่งเกษตรกรรายใหมและนักศึกษา กศน.ทุกทาน 

                  ในโอกาสนีก้ระผมขอขอบคุณเกษตรกรหลายรายที่ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลการเลี้ยงปลา  

ขอขอบคุณ อาจารยองอาจ   อาจารยยทุธ และ ผอ.สุรินทร  จากศนูย กศน.จังหวัดขอนแกน  ใหโอกาสจัดทาํหลกัสูตร

ทองถิน่เลมนี้ไดสําเร็จ 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                  (นายยงยุทธ   เคนคําภา) 

                                                                                                    ครู ศรช. ตําบลขามปอม 

                                                                                                           สิงหาคม  2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา



 

 

 

 

 

                                                                                                                                         หนา 

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง  ปลาดุกเงินลาน                                               ๑ 
- สาระสําคัญของหลักสูตร                                                        - 
- ขอบขายของเนื้อ                                                                - 

- จุดประสงคของหลักสูตร                                                       ๒ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู                                                       - 

- ความคาดหวังหลังเรียน                                                         ๓ 

- สื่อการเรียน                                                                      - 

- การวัดผลประเมินผล                                                            - 

- การใชประโยชนเพื่อการเทียบโอน                                               - 

- เนื้อหาและขัน้ตอนการเลี้ยงปลา                                                 ๔ 

- หนังสืออางอิง                                                                  ๑๐         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ



  
                                                                                                            ๑ 

 
 
 

1.   สาระสําคัญของหลักสูตร / หลักการของหลกัสูตร 
                    ปจจุบันนี ้พบวา ปลาดุกมีขายอยูตามทองตลาดทั่วไปและมีราคาสูง เนื่องจากความนิยมของประชาชน 

และคานิยมในการเลีย้งไดลดนอยลง แตการเลี้ยงสามารถเลี้ยงไดงาย โตเร็ว และอดทนตอสภาพแวดลอมจึงทาํใหมีผู

ที่สนใจในการเลี้ยงมากขึ้นในปจจุบัน 

                 การเลี้ยงปลาดกุในปจจุบันปลาดุกทีน่ิยมเลี้ยงกนัมากคอื ปลาดุกลูกผสมหรือที่เรียกกันทั่วไปวา "บ๊ิกอุย" 

ซึ่งเปนลูกผสมระหวางปลาดุกอยุกับปลาดุกรัสเซีย(ดุกยกัษ หรือดุกเทศ) ซึ่งปลาดุกลูกผสมนี้จะเลีย้งงายโตเรว็ และ

ตานทานโรคไดดี    ปลาดุกเปนปลาน้ําจืดที่มีผลผลิตตอพื้นที่สูงสุดและใหผลผลิตตอปสูงสุดในอันดับ 1-3  ตลอดมา  

โดยมีผลผลิตเฉลี่ยไมตํ่ากวา  40,000  ตัน /  ป   ( อางจาก  สํานกัพมิพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   อุทัยรัตน  ณ  

นคร ) 

               จากสาระสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดทําหลกัสตูร การเลี้ยงปลายดุกในบอดิน  ใหกับนักศึกษา  เพื่อนาํไป

ประกอบอาชพีและเปนรายไดเสริมและเพื่อแกไขปญหาความยากจนในระดับหนึ่ง หรือบุคคลที่มีความสนใจ ในการ

เลี้ยงปลาดุก เพื่อเปนอาหารและขาย 

2. ขอบเขตของเนื้อหา 
       การเลือกสถานที ่ ปจจยัที่ควรนํามาพิจารณาในการเลือกสถานที่สรางบอเลี้ยงปลา             

        การเตรียมบอเลี้ยงปลา   1. บอใหม ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตรา  60-100  กิโลกรัม/ไร  โดยใหทั่วพื้น

บอ   ใสปุยคอกอัตรา  200  กิโลกรัม/ไร  โดยโรยใหทั่วบอ   เตมิน้าํใหไดระดับ  40-50  เซนติเมตร  ทิง้ไว  3-5  วัน จน

น้ําเริ่มเปนสีเขยีวระวงัอยาใหเกิดแมลง หรือศัตรูปลา    2.  บอเกา   ทาํความสะอาดบอลอกเลนใหมากที่สุด    ใสปูน

ขาวอัตรา 60-100  กิโลกรัม/ไร    ตากบอใหแหง  ประมาณ  7-15  วัน    นําปุยคอกใสถุงแขวนไวตามมุมบอ

ประมาณ  60-100  กิโลกรัม/ไร  เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาต ิเติมน้ํา  40-50  เซนติเมตร  ทิง้ไว  3-5 วนั  จนน้าํเปนสี

เขียว   กอนปลอยปลาควรตรวจวัดความเปนกรด-ดางของน้ําอกีครั้ง  ถาไมถงึ  7.5-8.5  ควรน้ําปนูขาวละลายน้ําสาด

ใหทัว่   บอเพือ่ปรับความเปนกรด-ดาง  ใหได  7.5-8.   การเตรียมพนัธปลา     การเลือกซื้อลูกปลาควรพิจารณาปจจัย

ตาง ๆ  ดังนี้  , แหลงพันธุหรือบอเพาะฟก ,ลักษณะภายนอกของลูกปลาตองปกติสมบูรณ      การปลอยลูกปลาบอ

เลี้ยง    เมื่อขนสงลูกปลามาถึงบอที่เตรียมไวควรแชถุงปลาไวในบอประมาณ  10-15  นาท ี เพื่อปรับอุณหภูมิระหวาง

น้ําในถุงกับน้าํในบอเพื่อปองกันลูกปลาช็อค  กอนปลอยลูกปลาควรมกีารทาํรมเงาไวในบอใหลูกปลาไดใชเปนที่อยู

อาศัย  อัตราการปลอย           เกษตรกรรายใหม  ควรปลอยลูกปลาขนาดปลานิว้  จะทําใหอัตราการรอดสูง  อัตรา

การปลอย  ปลาขนาด 2-3  เซนติเมตร  ปลอย  80,000-100,000  ตัว/ไร  กอนปลอยควรสุมนับจาํนวนเพื่อตรวจสอบ

ใหรูจํานวนจริงอาหารและการใหอาหาร        การเลือกซือ้อาหาร  ลักษณะของอาหาร                                             

           

 

หลักสูตรทองถิ่น 
เรื่อง  ปลาดุกเงินลาน 



                                                                                                   ๒ 
 วธิีปองกันการเกิดโรคในปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยง   ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธกีารที่เหมาะสมกอนปลอยลกูปลา  

ชื้อพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือไดวาแข็งแรงและปราศจากโรค    หมัน่ตรวจดูอาการของปลาอยางสม่ําเสมอถาเห็น

อาการผิดปกติตองรีบหาสาเหตุและแกไขโดยเร็ว หลังจากปลอยปลาลงเลี้ยงแลว 3-4 วันควรสาดน้ํายาฟอรมาลิน 2-3 

ลิตร/ปริมาตร น้ํา 100 ตัน และหากปลาที่เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกใหแกไขโดยสาดน้ํายาฟอรมาลินในอตัรา 4 - 5 

ลิตร/ปริมาตรน้ํา 100 ตัน    เปลี่ยนถายน้ําจากระดับกนบออยางสม่ําเสมอ   อยาใหอาหารจนเหลอื  

โรคของปลาดุกเลี้ยง   ในกรณีที่มีการปองกันอยางดีแลวแตปลาก็ยงัปวยเปนโรค ซึ่งมักจะแสดงอาการใหเหน็ โดย

แบงอาการของโรคเปนกลุมใหญ ๆ ดังนี้   การติดเชื้อจากแบคทีเรยี จะมีการตกเลือด มีแผลตามลําตวัและครีบ 

ครีบกรอน ตาขุน หนวดหงกิ กกหูบวม ทองบวมมีน้าํในชองทองกนิอาหารนอยลงหรอืไมกินอาหาร ลอยตัว 

อาการจากปรสิตเขาเกาะตัวปลา จะมเีมือกมาก มแีผลตามลําตวั ตกเลือด ครีบเปอย จุดสีขาวตามลําตัว สีตาม

ลําตัวซีดหรือเขมผิดปกติเหงือกซีดวายน้ําทุรนทุราย ควงสวานหรือไมตรงทิศทาง  อาการจากอาหารมีคุณภาพไม

เหมาะสม คือ ขาดวิตามินบกีระโหลกราว บริเวณใตคางจะมีการตกเลอืด ตัวคด กนิอาหารนอยลง ถาขาดวิตามนิบี

ปลาจะวายน้ําตัวเกรงและชกักระตุก อาการจากคุณภาพน้ําในบอไมดี ปลาจะวายน้ําขึน้ลงเรก็กวาปกติลอยหัว

ครีบกรอนเปอย หนวดหงกิ เหงือกซีดและบวม ลําตัวซีด ไมกินอาหาร ทองบวม มีแผลตามตัว อนึ่ง ในการรักษาโรด

ปลาควรจะไดพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลอืกใชยาหรือสารเคมี สาเหตขุองโรค ระยะรักษา คาใชจายใน

การรักษาสารเคมแีละยาปฏชิีวนะทีน่ิยมใชปองกนัและรักษาโรคปลา  

 

3.  จุดประสงคหลักสูตร 
3.1 เพื่อสงเสริมผูเรียนใหนําไปประกอบอาชีพและมีรายไดเสริมใหกับครอบครัวได 
3.2 เพื่อใหผูเรียนไดมีอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปลา รับประทานอยางเพียงพอและชวยลดรายจาย

ภายในบานได 

3.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชวีิตประจําวนัไดและอยูอยางเพียงพอ 

 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.1 วิทยากรอธิบายถึงลกัษณะของประหลาดุกแตละชนิด เชน ปลายปลาดุกรัสเซีย(ดุกยกัษ หรือดุก 

                         เทศ)ปลาดุกอุย  ประหลาดุกดาน   เปนตน 

                  4.2  วิทยากรอธบิาย การทําบอเลี้ยงปลาดุก เชน บอดิน   บอปูนชีเมนต  ซึ่งลักษณะการทําบอแตละ 

                        ชนิดไมเหมอืนกันขึน้อยูกบัปริมาณของปลาหรือคนทีจ่ะเลี้ยง 

4.3  วิทยากรสาธติการทําบอเลี้ยงปลาดุกแบบบอในดิน  โดยขนาดของบอดินในการเลี้ยงปลาประมาณ  

       อัตราปลอย 100  / 800   ตัว / ตร.ม.   ระยะเวลา  3 – 4   เดือน   ขนาดตัวปลา  2-3  ตัว / กก.    

                  4.4 วิทยากรอธบิายวธิีการปลอยประหลาดกุ และอัตราการปลอย และการใหอาหารของปลาแตละขนาด 

                  4.5 วิทยากรอธบิายการเกิดโรคของประหลาดุกและวิธีการรักษาโรค 

                  4.6 วิทยากรใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เร่ิมต้ังแตการคัดพนัธุปลาดุก  การเตรียมบอ   การปลอยปลา   

                        การใหอาหาร   การดูแลรักษาโรค   รวมไปถึงการจับปลายขาย และการคัดปลายขาย 



                                                                                                                                           ๓ 
                  4.7 วิทยากรอธบิายหลกัการของการตลาดในการชื่อขายปลา และการทําบัญช ี 

                  4.8 ผูเรียนเรียนรูจากการศึกษาดูงานจากผูเลี้ยงปลาดกุสาํเร็จและมีประสบการณ ใหคําแนนาํเพิม่เติม 

                  4.9 ผูเรียนหาความรูจากอนิเตอรเน็ต  และเอกสารเพิ่มเติม 

                  4.10 ผูเรียนศึกษาจากผูชํานาญการเชน , เจาหนาที่การเกษตร, การประมุงและปราชญชาวบานที ่   

                         ชํานาญ 

                  4.11 ผูเรียนนําความรูไปปฏิบัติจริง 

    

5. ความคาดหวังหลังเรียน 
5.1 ผูเรียนมีความสามารถนําความรูจากหลักสูตรไปปฏิบัติและเปนแนวทางไปประกอบอาชีพได 
5.2 ผูเรียนสามารถอธิบายการเลี้ยงปลาดกุในบอดิน  ,การใหอาหาร , การดูแล ,  การปองกันโรค 

การปลอยปลา , การสรางบอขนาดเล็ก รวมไปถึง การทาํบัญชี  และการตลาด ได 

5.3 ผูเรียนมีอาหารประเภทโปรตีนรับประทานอยางเพียงพอ และมีรายไดเพิ่มชวยลดรายจายใน

ครัวเรือน 

5.4 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวนัได 
 

6. ส่ือการเรียนรู 
6.1 จากหนงัสือการเลี้ยงปลาดกุ ของ  อุทัยรัตน  ณ  นคร  สํานักพิมพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

6.2 จากเอกสารการเลี้ยงปลายจากภาคประมง มหาลัยขอนแกน 

6.3 จากอนิเตอรเน็ต   

6.4 จากภูมิปญญาชาวบาน , ผูเลี้ยงปลาดกุประสบผลสําเร็จ และศึกษาดูงาน 

6.5 จากเหลงวิทยากรตางๆ เชน  เจาหนาที่เกษตรอําเภอ , การประมง   

 

7. การวัดผลประเมินผล 
7.1 จากการลงมือปฏิบัติจริง เชน  การทําบอดิน, การปลอยปลา , การใหอาหาร , การคัดขนาดปลา 

7.2 ผูเรียนสามารทําบัญชีรายรับ  รายจาย ไดถูกตอง 

7.3 จากการสังเกตการมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมและการตลาด 

7.4 จากการทดสอบ และชักถาม 

 

8. การใชประโยชนเพื่อการเทียบโอน 
       -  สามารถนําหลักสูตรไปเทียบโอนไดในหมวดวิชา   พัฒนาอาชีพ  ในระดับ   ประถม  , ม.ตน และ ม.ปลาย  ได 

 
                                                        
                                                              



                                                                                       ๔ 
 

 

            

                                                           การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 
                  ปลาดุกอุย ( Clarias macrocephalus ) เปนปลาพืน้บานของไทยชนดิไมมี เกล็ด รูปรางเรียวยาว มี

หนวด 4 เสน ที่ริมฝปาก ผิวหนงัมีสีน้ําตาล เนื้อมีสีเหลอืง รสชาติอรอยนุมนวลสามารถนาํมาปรงุแตงเปนอาหารชนิด

ตาง ๆ ไดมากมาย ในประเทศ ไทยมพีันธุปลาดุกอยูจาํนวน 5 ชนิด แตที่เปนที่รูจักทั่ว ๆไปคือ ปลาดุกอุยและปลาดุก

ดาน ( Clarias batrachus ) ซึ่งในอดีตทัง้ปลาดุกอุยและปลาดุกดานไดมีการเพาะเลี้ยงกนัอยางแพรหลาย  

เมื่อไมนานมานี้เองเกษตรกรไดนําพนัธุปลาดุกชนิดหนึง่เขามาเลี้ยงใน ประเทศไทย ซึง่อธิบดีกรมประมงไดมีคําสัง่ให

กลุมวิจยัการเพาะเลีย้งสัตวน้ําสถาบนัวิจยัการเพาะเลีย้งสัตวน้าํจืด ดําเนนิการศึกษาพบวาเปนปลาในตระกูล แคท

ฟช เชนเดียวกบัปลาดุกอุย มีถิ่นกาํเนิดในทวีปแอฟริกา มีชื่อวา ( Clarias gariepinus African sharptooth catfish ) 

เปนปลาที่มกีารเจริญเติบใจรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารไดแทบทกุชนิด มีความตานทานโรคและสภาพแวดลอมสูง

เปนปลาที่มีขนาดใหญ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แตปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีซดีขาว ไมนารับประทาน ซึง่กรม

ประมงไดใหชือ่วาปลาดกุเทศ  

                   จากการศึกษาทางลักษณะรปูรางและชีววทิยาของปลาดุกเทศทางกลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืด ไดทาํการเพาะขยายพนัธุปลาโดยนํามาผสมพันธุกับปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ 

ผลปรากฏวาการผสมขามพนัธุระหวางปลาดุกอุยเพศเมยีผสมกับปลาดุกเทศเพศผูสามารถเพาะขยายพันธุไดดี ลูกที่

ไดมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานตอโรคสูง มีลักษณะใกลเคยีงกับปลาดุกอุย จึงทาํใหเกษตรกรนําวิธีการ

ผสมขามพนัธุไปปฏิบัติกันอยางแพรหลาย ซึ่งลูกหลานทีเ่กิดจากคูผสมนี้ทางกรมประมงใหชื่อวา ปลาดุกอุย-เทศ แต

โดยทั่ว ๆไปชาวบานเรียกกันวา บ๊ิกอุย หรือ อุยบอ สวนการผสมขามพนัธุระหวางปลาดุกอุยเพศผูกับปลาดุกเทศเพศ

เมีย ลูกที่ไดไมแข็งแรงและเหลือรอดนอย เมื่อเทียบกับการเพาะพนัธุเพื่อใหไดปลาบิ๊กอุย สวน การผสมขามพนัธุ

ระหวางปลาดุกดานกับปลาดุกเทศ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาปลาดุกลูกผสมอุย-เทศ

หรือบ๊ิกอุยนั้นเปนทีน่ิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลีย้งงาย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อีกทั้งทนทานตอโรคและ

สภาพแวดลอมไดดี ทั้งยังเปนทีน่ิคมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก  

           การเลอืกสถานที ่

ปจจัยที่ควรนาํมาพิจารณาในการเลือกสถานที่สรางบอเลี้ยงปลา  มีดังนี ้ 

          1.  สถานที่ไมเปนที่ลุมหรือที่ดอนเกนิไป  สามารถจัดระบบน้ําระบายน้าํเขา-ออกไดดี 

          2.  สภาพดินควรเปนดินเหนียวสามารถทาํเปนคนับอเก็บกักน้าํไดดี 

          3.  สภาพน้ําตองเปนน้ําสะอาดปราศจากสารพิษของโลหะหนักหรือยาฆาแมลง หรือของเสยีจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

          4.  ทางคมนาคมสะดวก                                           

             การเตรียมบอเลี้ยงปลา   มวีิธีการเตรียมบอดังน ี   

 

หลักสูตรทองถิ่น   
ชุดองคความรูชุมชนแกปญหาความยากจน เรือง ปลาดุกเงินลาน 



                                                                                                                                            ๕ 
1. บอใหม 
  - ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตรา  60-100  กิโลกรมั/ไร  โดยใหทัว่พืน้บอ 

 -  ใสปุยคอกอัตรา  200  กิโลกรัม/ไร  โดยโรยใหทั่วบอ 

 -  เติมน้ําใหไดระดับ  40-50  เซนติเมตร  ทิง้ไว  3-5  วัน จนน้าํเริ่มเปนสีเขียวระวังอยาใหเกิดแมลง หรือศัตรูปลา 

   2.  บอเกา 

   -  ทําความสะอาดบอลอกเลนใหมากทีสุ่ด 

   -  ใสปูนขาวอัตรา 60-100  กิโลกรัม/ไร 

   -  ตากบอใหแหง  ประมาณ  7-15  วัน 

   -  นําปุยคอกใสถุงแขวนไวตามมมุบอประมาณ  60-100  กิโลกรัม/ไร  เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาต ิ

   -   เติมน้าํ  40-50  เซนติเมตร  ทิ้งไว  3-5 วัน  จนน้ําเปนสีเขียว 

  กอนปลอยปลาควรตรวจวดัความเปนกรด-ดางของน้าํอีกครั้ง  ถาไมถึง  7.5-8.5  ควรน้ําปนูขาวละลายน้ําสาดใหทั่ว   

บอเพื่อปรับความเปนกรด-ดาง  ใหได  7.5-8. 

 

  การเตรียมพนัธปลา 

การเลือกซื้อลูกปลาควรพจิารณาปจจัยตาง ๆ  ดังนี ้

          1.  แหลงพนัธุหรือบอเพาะฟก  ควรดูจาก 

              -  ความนาเชื่อถือและไววางใจไดในเรื่องคุณภาพ 

              -  มีการคัดเลือกพอแมพันธุ  เพือ่ใหไดพันธุทีม่ีคุณภาพ 

              -  มีความชาํนาญในการขนสงลกูปลา 

          2.  ลักษณะภายนอกของลูกปลาตองปกติสมบูรณ  ซึ่งสงัเกตจาก 

              -  การวายน้าํตองปราดเปรียว  ไมวายควงสวาน  หรือลอยตวัตั้งฉากพืน้บอ 

              -  ลําตัวสมบูรณ  หนวด  หาง  ครีบ  ไมกรอน  ไมมีบาดแผล  ไมมีจุดหรือปุยขาวเกาะ 

              -  ขนาดลูกปลาตองเสมอกนั 

การปลอยลูกปลาบอเลี้ยง 

               เมื่อขนสงลูกปลามาถงึบอที่เตรยีมไวควรแชถงุปลาไวในบอประมาณ  10-15  นาท ี เพื่อปรับอุณหภูมิ

ระหวางน้ําในถุงกับน้ําในบอเพื่อปองกนัลูกปลาช็อค  กอนปลอยลกูปลาควรมีการทํารมเงาไวในบอใหลูกปลาไดใช

เปนที่อยูอาศยั 

 อัตราการปลอย 

           เกษตรกรรายใหม  ควรปลอยลูกปลาขนาดปลานิ้ว  จะทําใหอัตราการรอดสูง  อัตราการปลอย  ปลาขนาด  

2-3  เซนติเมตร  ปลอย  80,000-100,000  ตัว/ไร  กอนปลอยควรสุมนับจํานวนเพือ่ตรวจสอบใหรูจํานวนจริง 

อาหารและการใหอาหาร 

               ตนทุนการผลิตปลาประมาณ  80%  เปนคาอาหาร  เพราะฉะนัน้การเลี้ยงใชอาหารเปนสิ่งที่ตองให

ความสาํคัญเปนพิเศษ 



                                                                                                                                                ๖ 
การเลือกซื้ออาหาร 

ลักษณะของอาหาร                                             

          -  สีสันดี 

          -  กลิ่นดี  ไมเหม็นหืน 

          -  ขนาดเม็ดสม่ําเสมอ  ไมเปนฝุน 

          -  การลอยตัวของอาหารในน้ําอยูไดนาน 

          -  อาหารไมเปยกชืน้  ไมจับตัวเปนกอน  ไมข้ึนรา 

ประเภทของอาหารสําเร็จรูป 

          -  อาหารสําหรับลูกปลาวัยออน  ใชสําหรับลูกปลาขนาด  1 – 4  เซนติเมตร 

          -  อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ  ใชสําหรับลูกปลาขนาด  3  เซนติเมตร – 1  เดือน 

          -  อาหารปลาดุกเล็ก  ใชสําหรับปลาอาย ุ 1-3  เดือน 

          -  อาหารปลาดุกใหญ  ใชสําหรับปลาอาย ุ 3  เดือน  -  สงตลาด 

วิธีการใหอาหารปลา 

               เมื่อปลอยลูกปลาวันแรกไมตองใหอาหาร  จะเริ่มใหอาหารวนัถัดไป  อาหารที่ใหเปนอาหารลูกปลาวัย

ออน  พรมน้ํา แลวนวดจนเหนียวปนเปนกอนแลวเสียบกบัไมปกไวรอบบอปริมาณที่ใหตองใหปลากินหมด  ภายใน

เวลา  30-60  นาท ี โดยใหอาหารประมาณ  1  สัปดาห      หลังจากนัน้อาจจะใหอาหารปลาดกุเลก็พิเศษแชน้ําใหนิ้ม

แลวปนรวมกบัอาหารลูกปลาวัยออนใหปลากิน    เมื่อปลาโตพอกนิอาหารเม็ดไดก็เร่ิมใหอาหารปลาดุกเล็กพเิศษ

อยางเดยีวหวานใหกนิกระจายทัว่บอ  ปริมาณที่ใหกะหมดภายใน  30  นาท ี ใหกนิจนลูกปลาอายุ  1  เดือน   ให

อาหารปลาดุกเล็กโดยใหในแตละมื้อควรใหปลากนิหมดภายใน  30  นาท ีชวงนี้ควรเริ่มฝกใหปลากินอาหารเปน

ที ่  โดยใหอาหารจุดเดิมประจําปละเคาะหลักไมทุกครั้งเมื่อมีการใหอาหาร การใหอาหารปลาจะให  2  มื้อ  ตอวันให

อาหารปลาดุกเล็กจนลกูปลามีอาย ุ 2  เดือน ใหอาหารปลาดุกใหญ ปริมาณที่ใหแตละมื้อจะตองใหปลากินหมด

ภายใน  30 นาที ่ โดยใหอาหาร  2  มื้อ   ในกรณีปลาปวย  หรือกินอาหารลดลงใหลดปริมาณอาหารลงครึ่งหนึง่ของ

ปริมาณที่ใหปกติ  ในกรณีเกดิจากสภาพน้าํ  หรือการเปลี่ยนแปลงของอากาศใหปรับสภาพน้าํโดยทําการเปลีย่นถาย

น้ํา  หรือใสเกลือ  หรือปูนขาว   ถาพบวาปลาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียใหผสมปฏิชีวนะ  3-5  กรัมตอ

อาหาร  1  กิโลกรมั  ใหกนิติดตอกัน  7  วัน  เชน  อาออกชีเตตราซัยคลิน    ถาเกิดจากพยาธิภายนอกใหรักษาตาม

ลักษณะของพยาธนิั้น ๆ  เชนถาพบปลงิใส  เห็บระฆัง  เกาะจาํนวนมาก  หรือเร่ิมทยอยตายใหใชฟอรมาลนิ

เขมขน  30-40  ซีซี/น้ํา  1,000  ลิตร  ฉีดพนหรือสาดลงในบอแชทิ้งตลอด 
วิธีปองกันการเกิดโรคในปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยง  
1. ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธีการที่เหมาะสมกอนปลอยลูกปลา  

2. ชื้อพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือไดวาแข็งแรงและปราศจากโรค  

3. หมั่นตรวจดูอาการของปลาอยางสม่าํเสมอถาเห็นอาการผิดปกติตองรีบหาสาเหตุและแกไขโดยเร็ว  

4. หลังจากปลอยปลาลงเลีย้งแลว 3-4 วนัควรสาดน้ํายาฟอรมาลิน 2-3 ลิตร/ปริมาตร น้าํ 100 ตัน และหากปลาที่

เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกใหแกไขโดยสาดน้ํายาฟอรมาลินในอัตรา 4 - 5 ลิตร/ปริมาตรน้ํา 100 ตัน  



                                                                                                                                            ๗ 
5. เปลี่ยนถายน้ําจากระดับกนบออยางสม่าํเสมอ  

6. อยาใหอาหารจนเหลือ  
โรคของปลาดุกเลี้ยง  
ในกรณีที่มกีารปองกันอยางดีแลวแตปลาก็ยังปวยเปนโรค ซึ่งมักจะแสดงอาการใหเห็น โดยแบงอาการของโรคเปน

กลุมใหญ ๆ ดังนี ้

1. การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลอืด มีแผลตามลําตัวและครีบ ครีบกรอน ตาขุน หนวดหงกิ กกหูบวม ทอง

บวมมนี้ําในชองทองกนิอาหารนอยลงหรอืไมกินอาหาร ลอยตัว 

2. อาการจากปรสิตเขาเกาะตัวปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามลําตัว ตกเลือด ครีบเปอย จุดสีขาวตามลําตวั สีตาม

ลําตัวซีดหรือเขมผิดปกติเหงือกซีดวายน้ําทุรนทุราย ควงสวานหรือไมตรงทิศทาง 

3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไมเหมาะสม คือ ขาดวิตามินบกีระโหลกราว บริเวณใตคางจะมกีารตกเลือด ตัวคด กิน

อาหารนอยลง ถาขาดวิตามนิบีปลาจะวายน้ําตวัเกรงและชักกระตุก 

4. อาการจากคุณภาพน้ําในบอไมดี ปลาจะวายน้าํขึ้นลงเร็กกวาปกติลอยหัวครีบกรอนเปอย หนวดหงิก เหงือกซดี

และบวม ลําตวัซีด ไมกนิอาหาร ทองบวม มีแผลตามตัว 

อนึ่ง ในการรักษาโรดปลาควรจะไดพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกใชยาหรือสารเคม ีสาเหตุของโรค 

ระยะรักษา คาใชจายในการรักษา 

สารเคมีและยาปฏิชีวนะทีน่ยิมใชปองกันและรักษาโรคปลา  

 

ชนิดของสารเคมี/ยา  วัตถุประสงค  ปริมาณที่ใช  

เกลือ  
กําจัดแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราและปรสิต บาง

ชนิดลดความเครียดของปลา  

0.1-0.5%  แชตลอด 0.5-1.0 % แชภายใตการดูแลอยาง

ใกลชิด 

ปูนขาว  ฆาเชื้อกอนปลอยปลาปรับ PH ของดินและน้ํา  60-100 กิโลกรัม/ไร ละลายน้ําแลวสาดใหทั่วบอ  

คลอรีน  ฆาเชื้ออุปกรณตาง ๆ ที่ใชกับบอเล้ียงปลา  10 พีพีเอ็ม แช 30 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาดกอนใช  

ดิพเทอรเร็กซ  กําจัดปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ  
0.25-0.5 พีพีเอ็ม แชตลอด ยาที่ใชควรเปนผงละเอียดสีขาว 

ถายาเปลี่ยนเปนของเหลวไมควรใช  

ฟอรมาลิน  กําจัดปรสิตภายนอกทั่วไป  
25-50 พีพีเอ็มแชตลอด ระหวางการใชควรระวังการขาด

ออกซิเจนในน้ํา  

ออกซีดเตตราซัยคลิน  กําจัดแบคทีเรีย  

ผสมกับอาหารในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกิน

นาน 7-10 วันติดตอกัน แชในอัตรา 10-20 กรัมตอน้ํา 1 ตัน

นาน 5-7 วัน  

คลอแรมฟนิคอล  กําจัดแบคทีเรีย  
ผสมกับอาหารอัตรา 1 กรัมอาหาร 1 กิโลกรัมหนึ่งสัปดาห 

บางครั้งก็ใชไมไดผลเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยา  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 



 
                                                                                                                                                           ๘                       
          อัตราการปลอยปลา   อัตราปลอยลกูปลานิ้วแตกตางไปตามชนิดและระยะเวลาในการเลีย้งดังนี้ 

ขนาดบอ ชนิด อัตราปลอย

(ตัว/ตร.ม.) 800 ตร.ม 1,600 ตร.ม 

ระยะเวลา

(เดือน) 

ขนาด 

(ตัว/กก.) 

อัตรา 

รอด (%) 

ปลาดุกอุย 60 48,000 96,000 6 8-10 25 

ปลาดุกดาน 100 80,000 160,000 5-6 3-7 25 

ปลาดุกยักษ 100 80,000 160,000 3 2-3 50 

บ๊ิกอุย 100 80,000 160,000 3-4 3-6 50 

 

            จากการอัตราปลอยปลาที่แนะนาํขางตน  จะเหน็วาในวันแรกที่ใหอาหารปลาแตละชนิดจะกินอาหารดังนี ้

ชนิดปลา อัตราปลอย/ตร.ม. บอ 800 ตร.ม. บอ 1,600 ตร.ม. 

ปลาดุกอุย 60 480  กรัม/วัน 960  กรัม/วัน 

ปลาดุกดาน 100 800 กรัม/วัน 1.6  ก.ก /วัน 

ปลาดุกยักษ 100 800 กรัม/วัน 1.6 ก.ก. / วัน 

บ๊ิกอุย 100 800 กรัม/วัน 1.6 ก.ก. / วัน 

 

สําหรับปลาดุกดานและปลาดุกอุยไมควรเพิ่มอาหารทุกวันเพราะจะทาํใหปลาเปนโรคไดงายเนื่อ 

จากความเคีรยด  ควรปรับปริมาณอาหารสัปดาหละ 1 คร้ัง  โดยปรับคร้ังละประมาณ  15 %  ก็เพียงพอ

แลว  ดังนัน้  ตารางปริมาณอาหารในการอนุบาลเดือนแรกจะเปนดังนี ้

ปริมาณอาหาร (กก.) ชนิดปลา อัตราปลอย 

(ตัว/ตร.ม.) 

วันที ่

บอ 800 ตร.ม. บอ 1,600 ตร.ม. 

ปลาดุกอุย 60 1-7 0.4 0.8 

  8-14 0.5 1.0 

  15-21 0.6 1.2 

ปลาดุกดาน 100 1-7 0.8 1.6 

  8-14 0.9 1.8 

  15-21 1.0 2.0 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                      



                                                                                                              ๙      
                           อัตราการปลอยลูกปลาขึ้นกับระยะเวลาในการอนุบาลและชนิดของปลา 

ชนิดปลา ระยะเวลาอนบุาล อัตราปลอยตอ 

ตารางเมตร 

จํานวนลกูปลาตอ

บอคร่ึงไร 

ขนาดที่ได 

ปลาดุกอุย 18  วนั 500  ตัว 400,000  ตัว 1  นิ้ว 

ปลาดุกยักษ 8  วัน 1,000  ตัว 800,000  ตัว 1  นิ้ว 

บ๊ิกอุย 8 วัน 1,000  ตัว 800,000  ตัว 1  นิ้ว 

 

     เพื่อใหงายแกการปฏิบัติ  เกษตรสามารถกะปริมาณอาหารในชวง  3  สัปดาหแรกโดยใชตารางตอไปนี้เปนเกณฑ 

               (อัตราเพิ่ม  15 %)  หลังจากนั้นก็สามารถปรับปริมาณอาหารไดโดยสังเกตจากการกินของปลาโดยตรง 
ปริมาณอาหาร( กก.) ชนิดปลา อัตราปลอย

(ตัว/ตร.ม.) 

วันที่ 

บอ  800  ตร.ม. บอ  1,600  ตร.ม. 

บิ๊กอุย และปลาดุกยักษ 100 1 0.8 1.6 

  2 0.9 1.8 

  3 1.0 2.0 

  4 1.1 2.2 

  5 1.3 2.6 

  6 1.5 3.0 

  7 1.7 3.4 

  8 2.0 4.0 

  9 2.3 4.6 

  10 2.6 5.2 

  11 3.0 6.0 

  12 3.4 6.8 

  13 3.9 7.8 

  14 4.5 9.0 

  15 5.2 10.4 

  16 6.0 12.0 

  17 6.9 13.8 

  18 7.9 15.8 

  19 9.1 21.0 

  20 10.5 24.2 

  21 12.1  

หมายเหตุ : 1. ปลาดุกยักษอาจใชตารางนี้เปนเกณฑขั้นต่ําได  แตตองจําไวเสนอวาปลาดุกยักษจะตองการอาหารมากกวาบิ๊กอุยเล็ก 

                       นอย 

2. ปริมาณอาหารอาจเปลี่นแปลงไปตามปริมาณลูกปลาที่เหลือรอดในที่นี้คิดอัตรารอดประมาณ   50 % 



                                                                                  ๑๐ 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง หลักสูตร 
                
 อุทัยรัตน  ณ  นคร. 2544.  ปลาดุกการเพาะขยายพันธุ  ,การเลี้ยง , โรคตางๆ  
               พิมพครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ. 85 หนา. 
อินเตอรเน็ต (Internal  Google. Com. การเลี้ยงปลาดุก ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 
 

        นายยงยุทธ   เคนคําภา 
       ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลขามปอม 

 
 
 
           

             นายยงยุทธ     เ คนคําภา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

           ศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรียนอําเภอพระยืน 
           ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแกน 

 

จัดทําโดย


